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Les mer om fraflytting 

– Dette vil vi 
jobbe for

– Derfor 
må de unge 

stemme

Sp utfordrer 
Ap i Nord-

Norge

Til kamp 
mot vind-

møllene

side 2, 3 og 4

side 6 og 7 

side 5

side 10 og 11 

side 8 og 9

Bedrifter stenger og jobber blir borte. Folk flytter fra Vanylven. 
Men Rolf Åge og Åge Sørdal velger å bli.

Foto: Klar Tale
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Alle foto: Bjørn Tore Brøske / Klar Tale 

– Butikker stenger fordi 
det bor lite folk i bygda. 
Bygninger forfaller. Det kjører 
færre busser. Vi kjemper for 
å beholde den videregående 
skolen. Det kan bli vanskelig 
å få folk til viktige jobber i 
helse og skole, sier Lena M. 
Landsverk Sande til Klar Tale. 

Hun er ordfører i Vanylven 
kommune for partiet  
Venstre.

Ordføreren kjemper for 
kommunen sin. Det blir færre 
folk i Vanylven i Møre og 
Romsdal. De som bor der, blir 
stadig eldre. 7,8 prosent var 

over 80 år i 2017. I hele landet 
var gjennomsnittet på 4,2 
prosent.

Hvis det fortsetter slik, er hver 
tredje innbygger i Vanylven 
over 70 år i 2040. Det viser 
en rapport fra Statistisk 
sentralbyrå.

Flere hundre jobber forsvant 
fra Vanylven på få år. Industri-
selskapet Sibelco ble solgt 
til utlandet. Meieriet og to 
skipsverft måtte stenge. 
– Små kommuner er sårbare. 
Det merkes godt når mange 
arbeidsplasser blir borte, sier 
ordføreren. 

De unge flytter. Stadig flere bedrifter stenger. Men Rolf Åge Sørdal lar seg ikke skremme. 
Han flyttet tilbake for å drive familiegården i Vanylven.

Vanylven
Kommune i Møre og Romsdal fylke.
Jordbruk og industri er de største næringene. 
I 2002 bodde det 3.899 mennesker i kommunen. 
I april 2019 bodde det 3.154 mennesker der. 
Hvis utviklingen fortsetter, vil det bo 2.156 
personer i Vanylven om 20 år. 

Kan de stanse
 flukten fra Vanylven?

FRAFLYTTING: Det blir stadig færre å levere post til i Vanylven.

2 KLAR TALE NUMMER 33 / 2019

klar
tale fraflytting



TILBAKE: Rolf Åge Sørdal flyttet tilbake til Vanylven for å bli 
bonde på familiegården. 

TRIVES: Stig Arne Lillebø pusser opp huset sitt i bygda Åheim. – Det er mer 
sosialt her enn i Ålesund, sier han til ordfører Lena M. Landsverk Sande.

Sande er likevel optimist. 
Ordføreren sier det skjer mye 
bra i Vanylven. 
– Vi har nok omsorgsplasser. Det 
er nesten hundre lag og foreninger 
i kommunen. Men Vanylven 
trenger bedre offentlig transport 
og flere jobber. Og vi må få flere 
unge til å bo her. 

Ordføreren tror tiltakene de 
er i gang med, vil hjelpe. Alle 
skal få fiber-nettverk. De som 
bygger nytt hus, tar imot 
100.000 kroner i støtte. Alle 
ungdommer får sommerjobb.

Rolf Åge Sørdal er en av dem 
som velger å satse på hjemplassen. 

34-åringen dro fra Vanylven 
for å studere. Han bodde på 
Lillehammer i Oppland i nesten 
åtte år. Rolf Åge trivdes bra i 
byen. Likevel valgte han å flytte 
tilbake.

– Jeg ville at gården fortsatt 
skulle tilhøre slekta vår. Den har 
vært i familien i mange hundre 
år, sier han.

Rolf Åge overtok Rasmusgarden 
for tre og et halvt år siden. 
Gården ligger i Saurdalen, fem 
kilometer fra grenda Syvde. Her 
bor han sammen med kona og 
tre barn. På gården har de 17 
kyr og omtrent 40 sauer.

På 1980-tallet var det 12 gårder 
i Saurdalen. I dag er det bare to 
melkebønder igjen. Til sammen 
bor det nå 24 mennesker i dalen.
– Gården vår er heldigvis nesten 
gjeldfri. Og jeg er utdannet 
mekaniker og tømrer. Så det er 
nok å gjøre, forteller Rolf Åge.

Mange har gitt opp å være 
gårdbruker. Men Rolf Åge 
skal i stedet utvide driften av 
Rasmusgarden.
– Vi skal bygge nytt fjøs. Det 
koster mellom 4 og 5 millioner 
kroner. Vi ønsker å produsere 
mer melk. Det blir en stor 
investering, men jeg er optimist, 
sier han.    

Flere unge har faktisk flyttet 
tilbake hit til grenda Syvde, 
ifølge Rolf Åge Sørdal.
– Det største problemet er at vi 
er så avhengige av ferje. Vi kan 
få problemer hvis melkeanlegget 
blir ødelagt og ferja ikke går. 
Men vi har lært å ha andre 
løsninger klare. Det krever mer 
planlegging å bo her. Men ellers 
er det ikke så stor forskjell på 
Vanylven og Lillehammer, sier 
han.

Faren Åge Sørdal tror 
at kommunen vil klare 
seg. Blant annet satser 
flere på lokal mat og 
turisme.

VALG 2019

Kan de stanse

«Det krever mer planlegging å bo her. 
Men ellers er det ikke så stor forskjell på 

Vanylven og Lillehammer.»
Rolf Åge Sørdal, bonde

?klartale.no

Ukens  
oppgave
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– Det er mange fiskevann 
og over hundre turløyper i 
Vanylven. Vi har også et flott 
skisenter. God plass og vakker 
natur betyr mye for trivselen, 
sier han. 

Rolf Åge og Åge Sørdal mener 
det må bli ferjefri forbindelse 
til Sande. Det er en av nabo-
kommunene til Vanylven.
I små kommuner er folk ofte 
enige om hvilke saker som 
er viktige. Slik er det også i 
Vanylven.

– Bro over Rovdefjorden til 
Sande er den viktigste saken 

for alle partiene her, sier 
ordfører Sande. 

Med ei slik bro blir det lettere 
å bo ett sted og jobbe et annet 
sted. For folk i Vanylven blir 
det også enklere å reise til byen 
Ålesund. 

Ved forrige kommunevalg 
stemte 64 prosent av 
vanylvingene. Dét var for få, 
mener Sande.
– Interessen for parti-politikk 
er kanskje ikke så stor her. Folk 
er opptatt av enkeltsaker, for 
eksempel vindkraft. I bygda 
Åheim er det mange som 

mener de bør tilhøre Sogn og 
Fjordane fylke.

9. september er det lokalvalg. 
Sande mener det er ekstra 
viktig å få med dem som skal 
stemme for første gang.
– Jeg bruker å si at det er umulig 
å være enig i alt et parti står for. 
Du må finne et parti du er enig 
med i mange saker.

Vanylven har som eneste 
kommune utenfor Finnmark 
en spesiell økonomisk ordning. 
Tilbudet gjelder for dem som 
har høyskole-utdanning og 
studielån. Lånet minker med 

15 prosent for hvert år de 
bor og arbeider i kommunen. 
Likevel har de ikke blitt flere. 

Erlend Thue er blant dem som 
flytter ut. 21-åringen drar fra 
Vanylven i høst for å studere. 
Han vet ikke om han flytter 
tilbake.

– Det kan skje mye på seks år. 
Det må legges til rette for nye 
næringer. Kanskje bør det satses 
enda mer på kultur også. Unge 
nyutdannede må få lyst til å bo 
i Vanylven. 

Bjørn Tore Brøske 
bjorntore@klartale.no

klar
tale.no

Les flere saker om 
Vanylven på  
klartale.no/valg2019

VALG

VALG 2019
tema: fraflytting

Særlig unge mennesker 
flytter fra små steder. 

Dette kan fortsette i 
framtiden, tror Statistisk 
sentralbyrå.

Store byer får flere folk. 
Oslo kan få 140.000 

flere personer på 20 år. 

Små kommuner får 
færre folk. I Årdal i Sogn 

og Fjordane kan de bli 1.000 
færre i 2040.

Flytting fra distriktene 
får store følger. Folket 

blir eldre. Det finnes færre 
til å pleie dem. Skoler blir 
borte. Bedrifter sliter med 
å få tak i nok folk som kan 
jobbe.  

GARTNERI: Ordfører Lena M. Landsverk Sande vil ha flere jobber i Vanylven. 
Jan Helgøy har dyrket moreller i Fiskåbygd i 35 år.

«Unge nyutdannede må få lyst til å bo i Vanylven.»
Erlend Thue, 21 år og student

Kilder: SSB, NTB, og NRK

Foto: Bjørn Tore Brøske / Klar Tale
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Slik teller
STEMMEN DIN

klar
tale din stemme

I år stemmer vi i kommune- 
og fylkestingsvalget. Vet du 
hva og hvem du stemmer på?

KOMMUNESTYRET FYLKESTINGET

Illustrasjon: Dreamstime.com

Kommunene har ansvar for blant annet grunnskoler, 
eldreomsorg og noen helsetjenester. Kommunene får penger 
fra staten til å sørge for folk som bor der. 

Kommunestyret eller bystyret bestemmer i 
kommunen din. Medlemmene velges for fire år av gangen. 

Partiene lager lister over dem de vil ha valgt til 
kommune-styret eller bystyret. Det er denne lista som står på 
valg-seddelen. Lista er som en kø. De øverste får plass først. 
Ser du et navn i fet skrift? Disse har partiene valgt å gi stemme-
tillegg. De får ekstra stemmer. 

Du kan fortsatt påvirke hvem som får plass.  Du kan gi 
andre politikere en personstemme eller slenger (se side 12).

Fylkestinget styrer fylkeskommunen. De har 
ansvar for blant annet videregående skoler, fylkesveier, 
offentlig tannhelse og kulturtilbud som bibliotek. Fylkestinget 
styrer også ulike råd. Det er blant annet råd for eldre, råd for 
ungdom og råd for funksjonshemmede.

Medlemmene velges på samme måte som for 
kommunestyret. Oslo har ikke fylkesting. Der er det i stedet 
ekstra valg til bydels-utvalg.

Du kan påvirke listene på samme måte som for 
kommunevalget. Men du kan ikke gi en slenger (se side 12).

Kilder: Store norske leksikon, valg.no, ung.no og regjeringen.no

I år blir det endringer. Antall politikere blir annerledes. Det er 
fordi vi stemmer som om vi var i 2020. Da vil vi ha 72 færre 
kommuner. Nesten 1 av 3 personer i Norge får ny kommune. 
Det vil også være 11 fylker i stedet for 19.

!
– Unge politikere kan få flere unge til å stemme
– Hvorfor stiller du til valg?
– Jeg er veldig glad i Oslo. 
Dessuten trenger politikken flere 
unge personer.

– Hva har fått deg til å engasjere 
deg?
– Terror-angrepene 22. juli i 
2011. Jeg meldte meg inn i Aps 
ungdomsparti AUF dagen etter. 
Nå må vi kjempe mot disse 
ødeleggende kreftene, tenkte jeg.

– Hvorfor bør vi engasjere oss?
– Fordi vi kan få gjort noe med 
samfunnet. Jeg kjemper for 
at alle barn skal få de samme 
mulighetene. Det må være 
uavhengig av foreldre og penger. 
Så er jeg opptatt av at ungdommer 
fullfører skolen.

– Hva skal til for at flere unge bruker 
stemmeretten sin?
– Unge politikere kan få flere 

unge til å stemme. De snakker for 
ungdommer og unge voksne. De 
unge må føle seg representert. 

– Hvilken sak blir viktigst i valget?
– Klima og miljø! Det er den store 
saken i Oslo, i Norge og i hele 
verden. Det er vi unge som må 
leve med følgene av klimakrisen. 
Vi må satse mer på buss, bane, 
tog og trikk. Jeg tror også at gratis 
skolemåltid er en viktig sak.

Maria Qureshi vil 
inn i bystyret i Oslo. 
22-åringen fra 
Arbeiderpartiet (Ap) 
mener Norge trenger 
flere unge politikere. 
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– SV vil kjempe 
mot klimakrisen. 

Det gjør vi gjennom 
å kutte utslipp av 
klimagasser. 

– Vi vil gjøre 
ulikheten 

mellom folk 
mindre. De få rike 
må betale mer i 
skatt for å sikre en 
god velferd. Det 
kan for eksempel 
være skole og 
eldreomsorg. Ingen 
skal tjene penger på 
velferd.

 – Transport og 
næringsliv må bli 

mer miljøvennlig. 
Vi kaller det grønn 
endring. Men 
endringen må ikke 
føre til større ulikhet 
mellom folk.

 – Rødt 
kjemper mot 

forskjellene i 
Norge. Vi vil ikke 
ha et samfunn som 
sorterer folk etter 
penger, hvor de 
bor eller hvor de 
kommer fra.

– Ingen skal 
tjene penger 

på velferd. Vi 
vil at staten eller 
organisasjoner 
driver slike 
tjenester. Ikke 
selskaper som har 
som mål å tjene 
penger.

– Vi ønsker at 
barn får reise 

gratis med trikk, 
buss, bane og 
tog. Det er viktig 
for å gi familier 
mulighet til å 
droppe bilen.

– Omsorgen for 
eldre skal være best 

mulig, ikke billigst 
mulig. Ap vil ha flere 
på jobb som har 
bedre tid til de eldre. 
Det skal være aktivitet 
og sunn, god mat på 
sykehjemmene våre.

– Alle skal ha 
muligheten til å 

jobbe heltid. Alle skal 
være trygge på jobb. 
Vi mener at flere må 
få mulighet til å prøve 
seg i jobb.

– Alle barn skal 
lære seg å lese, 

skrive og regne 
skikkelig. Mette barn 
lærer bedre. Derfor 
vil vi gi alle barn 
på barneskolen og 
ungdomsskolen et 
enkelt måltid hver 
dag.

– Folk skal kunne leve 
og bo i hele Norge. Da 

må vi ha sykehus, politi 
og skoler over hele landet. 
Sp sier nei til å kutte i 
slike tjenester.

– Folk skal få være 
med og bestemme der 

de bor. Det er vanskelig 
å få til hvis noen få 
politikere bestemmer 
over veldig store byer og 
kommuner. Derfor vil 
Sp ha små kommuner 
og mer demokrati i 
byene. Vi sier nei til å slå 
sammen kommunene. 
Alle kommuner skal få 
nok penger til gode skoler, 
barnehager, sykehjem og 
helsestasjoner.

– Alle i Norge skal 
føle seg trygge. Vi vil 

satse mer på Forsvaret 
og ha nok politifolk og 
ambulanser i hele landet.

– KrF vil styrke 
familiene, ikke 

styre dem. Vårt mål 
er at norske barn skal 
vokse opp i trygge 
og stabile familier. 
Familiene må få forme 
sin egen hverdag slik 
de selv ønsker.

– Alle mennesker 
fortjener en verdig 

alderdom. Ingen skal 
engste seg for å bli 
gammel i Norge!

– Kampen mot 
fattigdom og 

klimaendringer er de 
største utfordringene 
i verden. For oss er 
det en selvfølge at 
alle mennesker har 
ukrenkelig verdi. 
De har rett på å 
kunne leve i frihet fra 
fattigdom, forfølgelse 
og undertrykkelse. 

Leder: Audun 
Lysbakken

Leder: Bjørnar 
Moxnes

Leder: Jonas Gahr 
Støre

Leder: Trygve Slagsvold 
Vedum Leder: Kjell Ingolf 

Ropstad

Lokale saker:
Stanse stengingen 
av Ullevål sykehus i 
Oslo.

Bygge opp 
Forsvaret i Nord-
Norge.

Lokale saker:
Flere jobber 
for staten i 
distriktene. 

Bedre omsorg til 
kvinner som har 
født.

Lokale saker:
Klare klimamål i 
kommunene med 
kutt i utslipp.

Raskt internett  
til alle.

Lokale saker:
De som jobber 
med eldre, må ikke 
bli målt på tid.

Færre barn skal 
vokse opp i fattige 
familier.

Lokale saker:
Færre private 
barnehager i 
Bergen.

Bedre tilbud 
til utviklings-

hemmede i 
Trondheim.
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Sosialistisk 
Venstre- 
parti (SV)

Rødt
Senterpartiet 
(Sp)

Kristelig 
Folkeparti 
(KrF)

Arbeider-
partiet
(Ap)

1 1 1 1 1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3



– Barn lærer mer 
på skolen når de 

har det bra. En god 
skole er en skole 
der barna trives. 
Alle barn fortjener 
lærere som gir dem 
mulighet til å skape 
sin egen framtid.  

– Vi bor i et land 
med fantastisk 

natur. Men naturen 
er sårbar. Venstre vil 
ta vare på miljøet. 
Vi vil gjøre det 
lett og billig å leve 
miljøvennlig. 

– Det må 
bli lettere å 

skape jobber der 
du bor. Venstre 
støtter gründere og 
småbedrifter. De som 
våger å satse, skal ha 
like rettigheter som 
andre i arbeidslivet.

– Høyre vil ha 
verdens beste skole. 

Vi vet at mange elever 
synes noen fag er ekstra 
vanskelige. Disse skal 
få hjelp av en god lærer 
som forstår hva som er 
vanskelig. 

– Kommunene 
tilbyr ulik kvalitet 

på tjenestene sine innen 
helse. For få kommuner 
tilbyr andre muligheter 
som er gode. Eldre 
personer må få bedre 
mat. De skal få gode 
tilbud om aktiviteter.

– Folk og bedrifter 
trenger bedre og 

tryggere veier. Et godt 
tilbud med buss, bane, 
tog og trikk er også 
viktig. Det gjør at folk 
bruker bilen mindre. 
Det er bra for miljøet 
og det blir mindre kø 
på veiene.

– Eiendomsskatt 
er skatt på 

hjemmet ditt. Frp 
mener dette er en 
urettferdig skatt. 
Den går mest ut over 
de som allerede har 
minst.

– Vi jobber for en 
god eldreomsorg i 

hele Norge. Vi vil at 
staten skal betale for 
eldreomsorgen. Vi vil 
også at alle skal kunne 
velge forskjellig 
tilbud. Frihet til å 
velge er viktig.

– Det skal være 
enkelt å komme 

seg fra sted til sted 
overalt. Vi trenger 
gode veier i hele 
Norge. Men vi trenger 
også gode løsninger 
for buss, trikk, bane 
og tog. 

– Vi må stoppe klima- og 
naturkrisen. Det haster 

med en endring. Vi bør satse 
på energi som solceller og 
vindkraft. MDG vil ha bedre 
jernbane, busser, ferjer og 
flere elbiler. Det må bli lettere 
for folk å sykle eller gå.

– Vi vil bygge byer for 
mennesker, ikke biler. 

Det gir renere luft og er 
bedre for klimaet. Skoleveier 
blir tryggere uten all 
biltrafikken. Vi vil satse på 
folk som går, tar kollektiv-
transport eller sykler.

– Folk bør stresse 
mindre og ha mer fritid. 

MDG vil at vi deler mer 
på arbeidet. Det gjør vi 
ved å kutte i arbeidstiden. 
I dag stenges folk ute fra 
arbeidslivet. Andre jobber 
for mye. Vi vil at folk jobber 
færre timer per uke. Det er 
også bra for miljøet at vi 
kjøper mindre ting.

Leder: Trine Skei 
Grande

Leder: Erna Solberg Leder: Siv Jensen Talspersoner: Une Bastholm og 
Arild Hermstad

Av Karin Flølo
karin@klartale.no

Lokale saker:
Billigere 
månedskort for 
transport i Oslo.

Sikre ren 
luft i norske 

kommuner.

Lokale saker:
Konkurranse om å 
drive barnehager 
og sykehjem.

Bedre opplæring i 
språk for 

innvandrere.

Lokale saker:
Kampen mot 
bompenger,  
særlig i Oslo, 

Tromsø og Bergen.

God mat på 
sykehjemmene.

Lokale saker:
Mindre biltrafikk i 
Kristiansand.

Rent hav og rene fjorder i 
Ålesund. 

Mer lek og mindre stress 
for barna i Asker.

* Klar Tale har plukket ut partiene som er på Stortinget
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Venstre (V) Høyre (H) Fremskritts-
partiet (Frp)

Miljøpartiet De 
Grønne (MDG)

1 1 1 1
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2 2 2
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– Her glir du rett inn i naturen. 
Her finnes ikke et gatelys. Men 
det mest unike er stillheten. 
Når sauene ikke er her, hører 
du ikke en lyd, sier Tor Line til 
Klar Tale. 

Han er på hytta. Den ligger på 
Giljastølen i Gjesdal kommune 
i Rogaland. Sola blinker i fjord 
og vann innimellom runde 
fjelltopper. 

Men stillheten kan snart ta 
slutt. Rett ovenfor hytta er det 
planlagt et vindkraftverk. 

Selskapet Fred. Olsen 
Renewables har fått lov til å 
bygge kraftverket. Planen er 
å sette opp mellom 24 og 30 
vindmøller. 

– Det vil høres ut som en 
tørketrommel som står og 

snurrer. Og det blir umulig  
å gå i området om vinteren. 
Da kastes istapper av 
vindmøllene i stor fart, sier 
Line.

Han er i tillegg ekspert 
på energi og daglig leder i 
selskapet Z Energi. Han mener 
at kraften fra vindmøllene 
er unødvendig. Vi bør heller 
bruke mindre energi, sier han.

Frode Fjeldsbø fra Arbeider-
partiet har vært ordfører i Gjesdal 
siden 2013. Da var kommunen 
positiv til prosjektet. Det hørtes 
så fint ut med fornybar og 
miljøvennlig energi. Og ekstra 
penger til kommunen. Nå har 
han og alle de andre politikerne i 
Gjesdal endret mening. 

– Vi har gradvis forstått følgene 
av kraftverket. Nå ser vi hvor 

Kommunen som slåss
mot vindmøller
Gjesdal kommune i Rogaland angrer.  
Nå gjør de alt for å stanse det nye vindkraftverket de sa ja til.

klar
tale vindkraft Gjesdal

Kommune i Rogaland fylke.
Rundt 11.900 personer bor i kommunen. 
35 prosent av dem som bor der, er under 18 år. Det gjør 
Gjesdal til den kommunen med yngst befolkning i Norge. 
Gjesdal er en av landets største saue-kommuner. Kommunen 
har lang historie i produksjon av ull og tekstiler.

SYNES: Ordfører 
Frode Fjeldsbø ser 

mot de få vindmøllene 
som allerede finnes i 

kommunen. Snart kan 
det komme mange flere.
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VALG 2019
tema: upopulære 

miljøtiltak 

store inngrepene i naturen blir, 
sier Fjeldsbø.

Ordføreren har sendt et 
brev til Norges vassdrags- 
og energidirektorat (NVE). 
Kommunen vil at følgene av 
vindkraftverket skal vurderes på 
nytt. 

– Det er bare dyretråkk og 
en sti i området. Vi jobber 
med turisme. Vi ønsker å vise 
fram flott og uberørt natur. 
Det krasjer med det store 
vindkraftverket, sier Fjeldsbø.

Fred. Olsen vil ikke si hvor 
store vindmøllene kommer 
til å bli. Men de vil trolig 
ruve 150 meter til 200 meter 
over bakken. Dermed kan 
vindmøllene på Gilja bli 
synlige fra Preikestolen, om de 
blir høye nok. Fjellet er en av 
Norges mest populære turist-
attraksjoner. 

Tillatelsen til vindkraftverket 
varer i 25 år. Da kan vind-
turbinene tas ned igjen. Men 
sporene etter veiene blir ikke 
borte. Fred. Olsen Renewables 
sier de trenger rundt 25 
kilometer med vei i anlegget.

Saken splitter folk i 
lokalsamfunnet. Noen er 
grunneiere. De kommer til å 
tjene penger på vindmøllene. 
Andre vil bevare naturen som 
den er. 

– Det er helst hyttefolket som 
syter. Men de har jo allerede 
ødelagt naturen ved å bygge 
hyttene, sier Alice Øvstebø. 
Klar Tale treffer henne ved 
matbutikken i Gilja. Flere 
andre går raskt forbi. De vil 
ikke snakke når de får høre hva 
temaet er. 

I april kom NVE med en 
liste over 13 områder. Det er 

stedene de mener er best egnet 
til å bygge ut vindkraft i Norge. 
Akkurat nå er det søkt om lov 
til å bygge 26 nye vindkraftverk 
rundt om i landet. Sakene er 
ennå ikke avgjort.

Ordfører Fjeldsbø ber andre 
politikere og folk i kommunene 
om å tenke seg om.
– Bruk tid på å forstå følgene. 
Hvor store blir inngrepene i 
naturen? Ikke la dere blende 
av de som snakker om grønn 
energi og penger til kommunen 
og grunneiere, sier han. 

Organisasjonen Norsk 
Friluftsliv har gjort en 
undersøkelse. De spurte alle 
ordfører-kandidatene om  
deres mening om vindkraft.  
82 prosent sa at de ikke  
ønsker slik utbygging i sin 
kommune. Det gjelder i 
verdifulle områder for natur  
og friluftsliv.

Fred. Olsen Renewables avgjør 
skjebnen til naturområdet i 
Gjesdal. I høst skal styret og 
ledelsen i selskapet bestemme 
seg. De skal si om de mener 
prosjektet vil lønne seg. De har 
fått med seg at politikerne i 
kommunen har ombestemt seg.

– Har det noe å si for dere 
at politikerne har endret 
mening? spør Klar Tale. 
– Vi vil alltid ønske å være en 
god nabo. Og vi holder oss til 
reglene i tillatelsen, sier David 
Brunt. Han er administrerende 
direktør i selskapet. 

Svaret gjør neppe Tor Line på 
Giljastølen noe roligere. 
– Hver gang jeg går på tur nå, 
bare rister jeg på hodet. Jeg 
får vondt i magen. Det er en 
katastrofe å ødelegge denne 
naturen, sier han.

Frode Fjeldsbø, ordfører

«Ikke la dere blende av de som 
snakker om grønn energi og 

penger til kommunen.»

Vi må slippe ut mindre 
klimagasser. Samtidig 

trenger vi mer energi når vi blir 
flere mennesker i verden. 

Vindmøller er et tiltak 
som gir fornybar energi. 

Bompenger er et annet tiltak 
for miljøet. Formålet er 
mindre trafikk og mer penger 
til miljøvennlig transport. 

Men både vindmøller og 
bompenger møter stadig 

mer motstand. 

Mange synes det har 
blitt for dyrt å kjøre bil i 

byene. Og mange vil beskytte 
uberørt natur mot inngrep fra 
vindkraftverk.

klar
tale.no

Les mer om 
vindmøllene på 
klartale.no/valg2019

VALG

STILLHET: Stabling av ved 
og sauebjeller er det mest 

bråkete på hytta til  
Tor Line. Men kanskje får 

han vindmøller som nabo.
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Kilder: FNs klimapanel, NTB

Cathrine Kahrs
cathrine@klartale.no
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Kommune i Nordland fylke.
26.285 bor i kommunen. De blir litt flere hvert år.
Byen Mo i Rana er sentrum i kommunen. 
Rana vokste raskt da staten bygde Norsk Jernverk og Norsk 
Koksverk. Det skjedde på 1950- og 1960-tallet. 
På slutten av 1980-tallet var det slutt for verkene. Rana 
måtte gjennom en stor endring. Det er kommet ny industri  
og statlige arbeidsplasser, som Statens innkrevingssentral.

Denne skolen
kan avgjøre valget i Rana
800 ungdommer skal gå på det folk kaller en «monsterskole».  
Saken kan gi Senterpartiet ordføreren for første gang.

– Ti gode grunner til å stemme 
Senterpartiet, sier Anne Blyseth 
og rekker fram en brosjyre. 
Hun har på seg ei kofte som 
moren har strikket. Mønsteret 
er logoen til Senterpartiet (Sp). 

Blyseth er lærer i 
ungdomsskolen. Nå står hun 
i gågata i Mo i Rana, som 

politiker. Det er lørdag før 
skolestart. 
– Jeg engasjerte meg i Sp på 
grunn av skolepolitikken, sier 
Blyseth.

Før stemte hun på 
Arbeiderpartiet (Ap).
– Men i Rana kommune blir 
Ap helt feil for meg. Jeg er 

opptatt av at folket skal høres. I 
skolesaken har de bare turet på, 
uten hensyn, sier læreren.

Mandag 20. august åpnet 
dørene til nye Rana 
ungdomsskole. Den er blitt 
Norges største ungdomsskole. 
802 elever ble ønsket 
velkommen til to bygg. Det er 

to ombygde skoler noen hundre 
meter fra hverandre. 

Mobbing. Dårlig oversikt. For 
store sosiale miljøer. For lite 
nær kontakt mellom elever og 
lærere. Vanskelige hverdager 
for dem med ulike problemer. 
Dette er noe av det folk er 
redde for. 

MOTSTANDERE: De er imot Norges største ungdomsskole. 
Foran er ordfører-kandidat Johan Petter Røssvoll fra 

Senterpartiet (Sp). Bak fra venstre: Hilde Lillerødvann og Karl 
Hans Rønning fra Sp, Mats Hansen fra Venstre, Line Ellingsen 

fra Rødt, Einar Bondevik og Anne Sofie Urke fra Kristelig 
Folkeparti og Allan Johansen fra Fremskrittspartiet.

Alle foto: Ingvild Eilertsen / Klar Tale
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tema: opprør i  

Nord-Norge
Senterpartiet gjør det 
svært godt på målinger 

i nord. Sp er største parti i 
både Nordland, Troms og 
Finnmark.

Partiet tar mange 
velgere fra 

Arbeiderpartiet. Og fra 
partiene i regjeringen.

Eksperter på politikk 
sier det har flere 

årsaker: Troms og Finnmark 
slås sammen. Andøya 
flystasjon stenger. Lokale 
sykehus blir borte. Lokale 
studiesteder forsvinner. 
Folk i nord gjør opprør mot 
sentralisering.

IMOT: Lærer Anne Blyseth meldte seg inn 
i Senterpartiet for å kjempe mot den nye 

storskolen.

Saken om skolen har vekket et 
sterkt engasjement i Rana. Både 
lærere, Utdanningsforbundet 
og foreldre har protestert. Folk 
gikk i fakkeltog. De gikk også 
i tog der de la løvetanner på 
trappa til rådhuset.

4.000 mennesker gikk i 
fakkeltoget, ifølge Line 
Ellingsen fra partiet Rødt. 
– Vi hadde foredrag fra forskere 
og appeller fra foreldre og 
lærere. Alle sa at slike store 
skoler ikke er bra. Dette 
handler om en manglende evne 
til å lytte til folk, sier Ellingsen.

Mats Hansen fra Venstre er 
enig. 
– Det er ikke gjort noe forsøk 
på å lytte til folks bekymringer. 
Det har gjort mange sinte, sier 
han.

Ordfører Geir Waage og Ap får 
mye kritikk i Rana. Men partiet 
var ikke alene om den nye 

skoleplanen. De hadde med seg 
Sosialistisk Venstreparti (SV), 
Høyre og Fremskrittspartiet 
(Frp). 

Politikerne stemte for å stenge 
tre ungdomsskoler i bydelene. 
Så skulle elevene samles på én 
skole i sentrum i stedet.
Kommunestyret sa ja til planen 
med 30 mot 7 stemmer. Frp 
byttet side i saken etterpå.

– Det blir et veldig spennende 
valg. Akkurat nå er det trivelig 
å stå i gågata. Senterpartiet får 
mye støtte, sier Johan Petter 
Røssvoll. 73-åringen har 
vært aktiv i politikken siden 
1990-tallet. Nå kan han bli 
ordfører. I juni sa 28,3 prosent i 
Rana at de ville stemme Sp. 25,9 
prosent sa de ville stemme Ap. 

«Røde Rana» er et kallenavn på 
kommunen. Arbeiderpartiet 
har en sterk tradisjon her. Byen 
er bygd på industri. Ordføreren 

var fra Ap mellom 1964 og 
2003. SV og Høyre har hatt 
ordføreren i én periode hver. 
Geir Waage ble ordfører for 
andre gang etter valget i 2015.

– Det er feil å si at vi er 
arrogante. Det er ikke arrogant 
å ta virkeligheten inn over seg, 
sier Waage. 

Ordføreren deler ut røde roser 
i gågata. Det er mange farger 
i gata denne lørdagen. Teltene 
er oppe. Ballongene, kakene og 
politikerne er på plass. Det er 
tid for valgkamp.

– Vi kan ikke love folk noe som 
er umulig å gjennomføre. Vi 
kan ikke ha en skolepolitikk 
som det åpenbart ikke finnes 
penger til, sier Waage. 

Rana har fått færre skoleelever 
de siste årene. Samtidig 
får kommunen flere eldre. 
Rana har 140 millioner 

kroner mindre å drive skole 
for. Den trenger også flere 
sykehjemsplasser. Waage har 
ingen tro på partiene som sier 
de vil ha flere ungdomsskoler.
– Hvor skal de ta pengene fra? 
Skal vi bruke så mye penger 
på skole, går det ut over helse 
og omsorg. Vi er valgt for å ta 
vare på alle som bor i Rana, sier 
Waage.

De politiske motstanderne hans 
er uenige. Kommunen har råd 
til å bruke mer på skole, ifølge 
deres regnestykker.

– Dette er jo nettopp det 
politikk er. Det er kampen om 
sannheten, sier Waage.
– Det blir min oppgave i 
valgkampen: å fortelle velgerne 
hvorfor vi må gjøre det slik.

«Vi kan ikke ha en skolepolitikk som 
det åpenbart ikke finnes penger til.»

Geir Waage, ordfører i Rana kommune

Ingvild Eilertsen 
ingvild@klartale.no

klar
tale.no

Les flere saker om Rana 
og Nord-Norge på  
klartale.no/valg2019
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Andre kilder: 
pollofpolls.no, 

NRK, Wikipedia

Kilder: NRK og VG
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Hvor? 
Du kan stemme på forhånd 
hvor som helst i Norge til 
og med 6. september. På 
valgdagen må du stemme i 
kommunen din. Finn steder å 
stemme på valglokaler.no.

Hva?
Du trenger bare gyldig ID for 

å stemme. Du må ikke ha med 
valgkortet. Men valgkortet gjør 
det raskere å stemme. 

Hvordan?
I valglokalet jobber det folk 
som hjelper deg. De viser deg 
et stemme-avlukke. Gå inn og 
lukk gardinen. Velg seddelen 
til partiet eller partiene du 

vil stemme på. Du velger én 
seddel til fylkestingsvalget og 
én til kommunestyrevalget. 
Oslo og Bergen velger 
bystyre. Gjør endringer 
hvis du vil. Brett seddelen 
slik at partinavnet vender 
innover. Gå til pultene med 
valgfunksjonærer og få sedlene 
stemplet. Legg dem i urnen. 

Litt usikker? Her er en enkel guide:

Disse ordene kan du 
komme over i valget:

Slik stemmer du

Manntall

Skjæringsdato

Personstemme

Slenger

Ordliste

Det er en rute ved siden av navnene 
på valgsedlene. Der kan du sette kryss. 
Da kan personene komme høyere på 
valglista. Sjansen blir bedre for å få 
plass i kommunestyret.

Liker du en politiker fra et annet parti enn 
det du vil stemme på? Da kan du skrive 
navnet på personen nederst på valgseddelen. 
Da får denne politikeren en personstemme 
fra deg. Men samtidig mister partiet du 
stemmer på en liten del av stemmen din.

Manntallet er en liste 
over alle som har rett til å 
stemme i Norge. 

Manntallet viser også 
hvilken kommune du 
bor i. Dette gjelder for 
datoen 30. juni. Har du 
meldt flytting etter denne 
datoen? Da stemmer du i 
kommunen du bodde i på 
skjæringsdatoen.

Illustrasjon: Dreamstime.com

Derfor bør du stemme
9. september er en stor dag i Norge. Da er 
det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Det er 
viktig at flest mulig bruker stemmeretten sin.
Stemmen din er som et slags verdipapir. Når 
du stemmer, bytter du den inn i endringer 
i din egen hverdag. Det gjelder spesielt i 
lokalvalg. Du påvirker samfunnet der du bor. 

Det er der du merker hva som engasjerer deg. 
Hva du er irritert over. Hva som er viktig for at 
du og familien din skal få det bedre. Stem på 
partiet og politikerne som kan gjøre noe med 
det!

Politikerne har nok av saker å ta tak i. Som 
ungdomsskolen i Rana, fraflyttingen fra 

Vanylven og byggingen av vindmøller i 
Gjesdal. Skole, arbeid, økonomi, helse og 
miljø er viktige saker lokalt. Men det kan 
være vanskelig å skille mellom partiene. 
Partioversikten på side 6 og 7 kan hjelpe deg.

815.000 av 3.765.000 personer lot være å 
stemme i siste stortingsvalg. De kastet bort en 
fantastisk mulighet til å påvirke. 

La oss snu det! Stem på forhånd eller stem på 
valgdagen. Enten du stemmer for første gang, 
eller på nytt. Din stemme kan 
gjøre en stor forskjell. For både 
ditt og andres liv.
Godt valg!
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